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Nro 6 	 OFICIALA KOMUNIKO 	 Marton 1951,

Pagoj: Al Rotterdamsche Bank, Haarlem, al Poŝtĝirkonto 604997 kaj al
Perantoj en diversaj landoj. L.K.K. akceptas pagilojn ŝanĝeblajn

en banko sed absolute ne povas akcepti varojn aŭ librojn kiel pagon. Sen-
du Aliĝilojn, Mendilojn kaj pagojn al la sama instanco: ĉu L.K.K., ĉu peranto.

Grave: Por eksterlandaj ĉekoj la banko postulas makleron de guld. 0.50.
Preskaŭ neniu ĝis nun aldonis tiun sumon. (= 2 rpk.).
Mendoj: Kvankam la Dua Bulteno kaj Instrukcioj pri mendoj estas en

kiel eble plej simpla lingvo multaj faras erarojn. Ŝajnas ke oni
ne legas la instrukciojn Erarajn kaj fuŝitajn Mendilojn la L.K.K. resendas.
Ne antaŭpagu loĝadon kaj ekskursojn.
Programo : Iuj ne mendas la matenajn ekskursojn ĉar ili ne scias la progra-

mon. Ankaŭ L.K.K. ne scias ĉar ĝi estas difinota nur je Pasko.
Tamen preskaŭ certe oni povas kalkuli pri la jenaj : lundon matene : kunsido
de U.E.A. ; lundon ptm.: Laborkunsido ; mardon matene : Laborkunsido ; mar-
don ptm.: fakaj kunvenoj : merkredon matene : Belartaj Konkursoj ; merkre-
don ptm.: Oratora Konkurso : vendredon matene: Kunveno de U.E.A.; ven-
dredon ptm.: fakaj kunvenoj, Akademio.
Junulara Programo: Evidentas, ke granda nombro da gejunuloj inter la a -

ĝoj 6 kaj 16 jaroj partoprenos la kongreson. La L.K.K.
tial okupiĝas pri diversaj programeroj speciale por tiuj junuloj. Tio ver-
ŝajne enhavos vizitojn, ekskursojn, distraĵojn. Detaloj sekvos.

Adresoj : Kelkaj poŝtajoj revenis kun indiko „Nekonata". Bonvolu tuj
sciigi al L.K.K. en okazo de adresa ŝanĝo.

Esperanta Seminario: En la 3 tagoj antaŭ la U.K. okazos en Haarlem Se-
minario por Cseh - instruistoj. Informoj haveblaj ĉe:

Internacia Esperanto - Inst., Riouwstraat 172, Den Haag.
Bultenoj : Ne aperos nova bulteno. La venonta dokumento de L.K.K. estos

la Kongresa Libro (nun en preparo). Espereble ĝi atingos ĉiun
aliĝinton frue en junio.
LimdatolLimeifero : L.K.K. denove atentigas pri la limigo de partopreno en

la kongreso. La maksimuma partopreno en la kongreso
estas 2000 kaj kiam tiu ĉifero estos atingita L.K.K. rezervas al si la rajton
rifuzi pliajn aliĝojn. Cetere neniu povos aliĝi post 30-a de junio 1954.
Statistiko: Aŭstralio 1, Aŭstrio 12, Belgujo 50, Brazilio 3, Britujo 231, Da-

nujo 53, Finnlando 31, Francujo 188, Germanujo 188, Hispanujo
16, Indonezio 1, Italujo 50, Japanujo 1, Jugoslavio 68, Kanado 4, Madejro 1,
Meksikio 2, Nederlando 471, Norvegujo 70, Novzelando 11, Portugalujo 7,
Svedujo 143, Svislando 24, Turkujo 2, Usono 7. Sumo el 25 landoj 1635
pasintjare 745. ( Lasthora sciigo : 2000 atingitaj ! Aliĝoj ne plu akcepta-
taj ! - Red.).

Mason Stuttard,
Konstanta Kongresa Sekretario
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C BEZINT EER GIJ BEGINT! ■
In December 1953 deed de heer H. H.

Koch, fractievoorzitter van de P. v, d. A.
in de gemeenteraad te ARNHEM het voor_
stel om deze stad tweetalig te maken, door
naast het Nederlands het Engels te gebrui-
ken, aangezien de groeiende Europese een-
held een gemeenschappelijke voertaal nood-
zakelijk maakt, terwijl om sociale redenen
zoveel mogelijk mensen door de kennis van
een tweede taal in de gelegenheid moeten
worden gesteld deel te nemen aan het in-
ternationale leven.

Het Vrije Volk, te Arnhem, van Woens-
dag 25 Febr. '54, waaraan we het boven-
staande ontleenden, gaat dan verder met
te vermelden, dat het Gemeentebestuur een
groot aantal burgers, vertegenwoordigers
van het Onderwijs, van toeristische organi-
saties, van Volksuniversiteit en Instituut
voor Arbeidersontwikkeling, van Midden-
standsorganisaties e.d. heeft uitgenodigd om
hun oordeel te geven over de suggestie van
de heer Koch.

In het verslag van deze bijeenkomst, die
Dinsdag 24 Febr. werd gehouden, wordt
gezegd, dat over 't algemeen het voorstel
van de heer Koch wel weerklank vond.
De heer Van Haaren uit Amsterdam hield
als vertegenwoordiger van de Esperantis-
tenbeweging een pleidooi voor Esperanto,
terwijl de heer C. Hagen, voorzitter van

het Instituut voor Arbeidsontwikkeling
zei: „Met ui n hart kies ik het -Ëŝperanto
As tweede taal, maar om practische rede-
nen geef ik de voorkeur aan Engels".

***
We zijn de heer Koch en het Gemeente-

bestuur dankbaar, dat hier duidelijk is ge-
zegd, dat de Europese eenheid niet tot
stand kan komen zonder een gemeenschap-
pelijke taal, want dat is volkomen juist en
hoe meer mensen dat gaan inzien hoe beter
het is.

De grote vraag is echter welke taal men
als gemeenschappelijke taal moet kiezen.
In Arnhem meent men dat het Engels moet
zijn. Enige tijd geleden werd van Franse
zijde ook 'n tweetaligheid gelanceerd. Men
stelde n.l. voor, dat de Fransen, de Engelse
en de Engelsen de Franse taal zouden gaan
leren en de overige Europese landen èn
Frans èn Engels. Dit zou voor die overige
landen dus neerkomen op 'n drietalligheid
want de moedertaal van deze landen hoort
er toch ook nog hij. Dit voorstel, dat
een grote bevoorrechting van het Frans en
Engels inhield, is op 'li groot fiasko uitge-
lopen en we zijn overtuigd, dat het met het
voorstel van de heer Koch niet anders zal
gaan.

De enige mogelijheid om tot, een gemeen-
schappelijke taal voor de Europese Gemeen-
schap te komen, is uit' te gaan van het
democratische principe, dat de deelnemende
landen gelijkberechtigd zijn, en dan kan er
geen sprake van zijn dat een nationale
taal als zodanig wordt aangenomen.

\Ve hadden dan ook van een fractievoor-
zitter van de P. v. d. A. allerminst een
dergelijk voorstel verwacht, want zou het
ooit werkelijkheid worden, dan moet de
voorsteller toch wel de mening toegedaan
zijn, dat ook de andere landen van de Eu-
ropese Gemeenschap genegen zullen zijn het
Engels als algemene voertaal te accepteren,
waardoor dan aan het Engels een allesover-
heersende positie zou worden toegekend
en van gelijkberechtigdheid niets terecht zou
komen.

We zijn dan ook van mening dat het
voorstel te ondoordacht is gedaan, zowel
wat de principiële zijde betreft, als wel de
practische uitvoerbaarheid ervan.

Volgens bovengenoemd verslag is het niet
de bedoeling het Engels op de Lagere School
in te voeren maar zou het onderwijs in cur-
susverband buiten de schooltijden moeten ge-

schieden. Hoe stelt men zich voor de kin-
deren enaof volwassenen naar deze cur-
sussen te krijgen en hoe zullen deze gefinan-
cierd worden? En wat denkt men met deze
cursussen eigenlijk te bereiken? Op de Mid-
delbare Scholen brengt men het niet verder
dan enige passieve taalkennis; aan de ac-
tieve beheersing van een moderne taal,
d.w.z. het vloeiend spreken en schrijven van
een vreemde taal komt men niet toe. Meent
men dat met deze cursussen wel te kunnen
bereiken? Hoe lang moet zo'n cursus dan
wel duren? liedaar enige practische vragen
die o.i. dringend beantwoording eisen al-
vorens met de verwerkelijking van het voor-
stel een aanvang gemaakt zou kunnen
worden.

* * *

Het is jammer dat de heer Van Haaren
niet meer gehoor heeft gevonden en dat nog
wel in een stad waar zich een Zamenhof-
straat, naar de schepper van Esperanto.
bevindt en het „Esperanto-D=0' zich voor
de oorlog in veel bezoek mocht verheugen.
Ook wij zijn ervan overtuigd dat slechts
een neutrale taal als Esperanto voor de
gemeenschappelijke taal in aanmerking kan
komen omdat dan alle landen op gelijke
voet staan en niemand zich de mindere te-
enover de andere zou behoeven te voelen,

Het toepas -Ai van de internationale taal
-1 !+srcantr^.r^::.i- ceel da ;,d van int ,.rnariouale
wellevendheid zijn.

Als de heer Koch zich behoorlijk geori-
ënteerd had, had hij kunnen weten, dat

deze zaak reeds door de UNESCO in be-
handeling is genomen en dat in de Algemene
Vergadering die dit jaar te Montevideo zal
plaas vinden hierover een rapport zal wor-
den uitgebracht.

Dat Esperanto zeer geschikt is om als
internationale taal te dienen, daarvan kan
het Gemeentebestuur en ook de heer Koch
zich gemakkelijk overtuigen indien zij de
moeite willen nemen een bezoek te brengen
aan het Esperanto-Congres dat dit jaar van
31 Juli - 7 Aug. in Haarlem gehouden
wordt en waarvoor zich thans reeds bijna
twee duizend bezoekers uit ongeveer 30 lan-
den hebben aangemeld, terwijl Minister-Pre-
sident Dr. \V. Drees het Ere-Beschermheer-
schap heeft aanvaard. Beroepsartisten
zullen een toneelstuk in Esperanto opvoeren
en geleerden van naam . zullen lezingen
houden over verschillende onderwerpen.

Tenslotte willen we nog vermelden, dat
binnenkort een boek van Dr. Paul Heer-
gaard, Afdelingschef van de Staats Plan -

tenpathologische Dienst te Kopenhagen, in
Esperanto zal verschijnen getiteld: „Atakoj
kontraŭ ĝardenplantoj" (Aanvallen op tuin-
planten) -!- 230 pag. met 9 gekleurde en
80 ongekleurde afbeeldingen, Terwijl on-
langs verscheen het werk „Aktualaj Probe-
moj en la nuntempa internacia vivo" (Ac-
toch! Problemen in het hedendaagse Interna-
tionale Leven) van Prof. Dr. Ivo I,apenna,
dat in juristische kringen veel opgang heeft
gemaakt.

Gezien dergelijke feiten menen we niets
te veel te._ zz gen indien dcien we aan  Vroede
''aderen en anderen te riinem r ,tDehW

eer Gij begint" toeroepen.
F. Weeke.

La Tradukrnasino J
En multaj tagjurnaloj, antaŭ kelka

tempo jam, aperis interesa artikolo,
kies traduko sekvas:

New-York, San de januaro (A.F.P.)
Sensacia utiligo de la elektronikaj

kalkulmaŝinoj estis prezentata en
New-York. Kalku.lmaŝino „I.B.M." suk-
cesis traduki en taŭgan anglan ling-
von proksim•ure sesdek r•uslingva3n

liniojn. La rusa lingvo estis elektata pro
sia mal f acileco kompare kun okcidenta
lingvo. La ruslinyvaj frazoj markitaj
sur traboritaj kartoj reeliris el la ma-
ŝino. post ses yis sep sekundoj, trad•u-
kitaj a.nglalingven sur rulo simila al
tiu de skribmaŝino.

La teknikistoj, kiuj plenumis la el-
morit•racton, akcentis ke, por ke la tra-
duko estu tute fidela, estis necese de-
vigi la maŝinon fari la sintaksajn ak-
ordigojn kaj havi konsideron pri la
gramatika j nuanco j. Tio estis realig-
ata dank' al la registrado fare de la
„elektronika memoro" de la maŝino,
de speco de „vortaro" de faktoroj (el-
ektraj iinpulsoj), kiuj devigas la ma-
ŝi.nolt. „elekti" inter la diversaj signi-
foj de vortoj tiun kiu ekzakte konvenas.
Necesas plie ke la elektita vorto oku-
WL en la frazo la taŭgan lokon.

Ekzemple, la rekta komplemento
kiu, en la rusa lingvo j)enerale trovi-
yas antaŭ la verbo, troviyas male en
angla lingvo post la verbo kaj la ma-
ŝino devas efekti.vigi la necesan in-
ver§ion.__

La tiel nomata „vortaro --, rctu seruas
por la elmontrado, entenis nur proksi-
mume du cent kvindek vortojn kaj nur
simplaj frazoj estis donataj por tradu-
ki al la maŝino. La teknikistoj ri•mar-
kirlis ke neniu tradukmaŝino estas nun
preta por esti liverata al la merkato
kaj ke tentis nur pri pruvado ke ordi-
nara elektronika kalkulmaŝi.no estas
kapabla deĉifri kodvortaron. Restas
nun la tasko finpretigi kompletajn
vortarojn por ĉiu el la lingvoj tradu-
kota j.

La porparolanto de la firmo eĉ diris
ke la realigo de parolanta tradukma-
ŝino estas nuntempe teorie ebla kaj
konkludis: „Estas verŝajne ke la sam-
tempa traduko, tia kia ?)i nuntempe
ekzistas en la Unuiĝintaj Nacioj, oka-
zos post dek aŭ dekkvin jaroj nur per
maŝino.

Gis tie la traduko, espereble sufiĉe
fidela, kvankam ne maŝina.

La legaclo de tiu artikolo igas iom
revema. Cu estas kredeble ke la streĉa
tradukiaboro, kiu postulas ne nur Ja
helpon de fidindaj vortaroj, sed jarojn
da studado ĝis plena posedo de la du
koncernaj lingvoj, ĉu estas kredeble
ke tiu laboro estos iam farata de maŝi-
no, en kiu oni enmetos ekzemple rusan
tekston unuflanke por tuj ricevi je
la alia flanko tute korektan anglan
tekston, kiel buĉisto kiu metas viandon
en sian muelilon kaj ricevas kolbasojn
je la alia ekstremajo? Se vere post
dek aŭ dekkvin jaroj tiaj maŝinoj es-
tos ĉiuloke haveblaj kaj uzeblaj, ĉu
utilas ankoraŭ propagandi nian inter-
nacian lingvon?

La moderna tekniko faris jam tiajn
miraklojn ke ni eble ne rajtas dubi
pri tiu nova mirindajo. La telegramo
kiu anoncas tiun sensacian novajon ne
estas datumita de la 1-a de aprilo kaj
tamen ĉu ni ne devas timi iun usonan
blufadon?

Kiu vivos, vidos. Sed intertempe
povas nur konstati ke la homaro

plirapidigas sian paŝojn sur vojon
ájnas al ni erara. vi volas ĉion

solvi per la plej materia tekniko kaj
forgesas la pli subtilajn sed verŝajne
pli sekurajn vojojn de la spirito. Nia
solvo: internacia helplingvo pot- ĉiuj
homoj estas ege pli simpla, pli malmul-
tekosta kaj certe pli efika.

(Legu plu p. 2, kol. 2)



LA LIBRO-SERVOJ POVAS LIVERI AL VI:

Gld.	 Fr.

La Normandaj Rakontoj (Manpassant) tolbind. gld.
Gbsta Berlinq (Lagerlof) 	 id.

id. 	 broŝ
Infanoj en Torent() (Engholm) 2 volumoj kune
Pasko (Strindberg)
La konscienco riproeas (Strindberg)
Ekspedicio Kontiki (HeJerdahl)
Rapsodio, II-a, III-a, IV-a (Szilagyi)
Vivo vokas (Engkolm)

id
Barpro kaj Eriko (letera romaneto)
Mi ser€is oron kaj oleon (Flood)

id.
JugosIavio kaj cjiaj popoloj (ilustrita)
Fabiola ( V'iseman)

id

12,--
11.1 5

4,-
1,20

0.75 	 7, --
13,- 	 175.--

1,60 	•  20,--
4, 9O
5,50	 65,-
0,60 	 7,--
4,5()	 55,-
5,If0 	 65,-
7.90	 105,-- •

4,50
80,- - -

tolbind.
po
bros
bind.

3,40 	 36, - •

1.1(1	 13,
0,35	 5,- .

2,-	 30,_ --.

1,15	 15,50
3,---

2,50	 34,
2,--	30,-

po 	 1,50 	 20,- -

broŝ.
bind.
tolb.
broŝ
bind.

La homaj rasoj de la mondo (Nordenstreng)
Fremdvortoj en Esperanto (Neergaand)
Gebonden stijl (Faulhaber)
La Esperanto movado (Stop Bowit-Isbrucker)
Vortoj kaj Esprimoj (Zondervan)
Esperanto in. 20 lessen (Bakker)
Esperanto leerboek Zondervan-Manders
Post la kurso (de Bruin -Faulhaber)
Esp. leerboekje Lagere School I en II (Appel)

MENDU ĈE
Libro-Servo LEEN. Pzrthagoras.ctraat 122, Amsterdam.

Flandra Esp. Instituto. Blankenbergse steenweg 72, Brugge

poent.oj
88
76
87
91
64

premto
2a
4a
3a
la
5a   
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KURIOZA BURLESKA
PAMFLETO

„LA BAPTO DE CARO VLADIMIR"
de Karel Havliĉek Borovsky:

Legendo el la rusa historio. El la
c'.elïa esperantigita kaj komentita de
To?inas Pumpr kun portreto de la aŭ-
toro kaj kun 53 desegnajoj de Josef
Lada; kovrilo de John Hartley --
STAFETO, Belliteratura eldonserio 2
- 1953 - 144 p. - Prezo: 1.50 Us.
dol.

La fundamenta tono de la ĉeha lite-
raturo restis ĝis en la 19a jarcento
nacia kaj sociala en demokratia senco.
Karel Radio~ek (1821-1856) estis unu
el la pioniroj de realisme pensanta ge-
neracio kaj iĝis verkisto de klasika
signifo en periodo, kiam la liberalaj
ideoj pli kaj pli enpenetris la habsbur-
gan regnon kie ili estis severe kontraŭ -

ata j de despotisma .reĝino, apogata de
trodependa eklezia hierarhio.

Krom la karakteriza fakto, ke Hav-
lieek estis la unua ĉeha tradukinto el
Voltaire, „La Bapto de Caro Vladii-
nmir" pennigas pri alia franco, nome
Rabelais. (I.a. la cinik-burleskan „Mar-
ŝon de la Jezuitoj" ŝajne inspiris sam-
speca fragmento en „Gargantu.a" 
ĉap. XXXVIII). Sufiĉas por ekhavi
ideon pri la spirito de la nune espe-
rantigita verko en dek „Kantoj", ek-
sterlande preskaŭ nekonata malgrai
tradukoj en le ukraina, rusa, germ:a-
na, slovena, angla kaj pola.

La ĉeha raso ŝajnas ja iom paren-
ca al la franca pro ĝia emo al logiko
kaj racionalismo, nehavante tamen ties
facilan skcptikismon kaj gajan ironi-
on. La sana gajo, la humoro, iam skri-
bis la ĉeha akademiano H. Julinek,
estas planto kiu ne prosperas sub la
klimato de Bohemujo. Tial la ĉeha
humuro plejofte identas kun malamo
malestimo, malespero. Kredeble la his-
toria suhprerado kaj suferado de la

Unu el la plej rimarkindaj lingvo -

fenomenoj kiujn la akurata leganto
senĉcse povas observi en la literaturo,
estas la plursenceco de vortoj kaj fra-
zoj. En ĉiuj naturaj lingvoj, ĉu histo-
riaj ĉu modernaj, en parolo aŭ skribo,
la plursenceco okupas neatendite gra-
van lokon. Kiu iam legis verkon de
eminenta autoro, nacilingvan au es-
perantan, estis tuj kaj nerezisteble fra-
pita de (iam denove 'mira, intensa
pensludo, vestita en ĉiaj lingvo-figuroj,
inter kiuj plejofte dominas klare la
plursenceco.

Ĝenerale plursenceco estas propreco
de ĉiuj lingvoj; sed en prilingvaj konsi-
deroj de diversaj esperanto-gazetoj oni
jam plurfoje - kaj prave - atentigis
la fakton, ke en planlingvo la proble-
moj ĉirkau la plursenceco prezentiĝas
alie ol en naturaj aŭ naciaj lingvoj.
En planlingvo ekz. „idiotismoj" estas
nepre malrekomendindaj, dum en naci-
aj lingvoj oni same nepre povus pra-
vigi la uzon de „idiotismoj". Konsta-
tendas, ke en naciaj lingvoj pri jes  -

aïl nerekomendindeco de iu esprimo
decidas n.n.valoke la fakte ekzistanta
(do ofte plene arbitra!) lingva tradi-
cio kaj nur dnaloke la popola logiko.
En planlingvo tamen la logiko estas
la plej decida faktoro, dum la fakta
internacia konateco, de iu vort- aŭ es-
primsenco povas maksimume liveri al-
donan, dualokan kriterion.

Parolante pri log :o en ]a planlin-
gvo, oni povas meti la demandon: kia
logiko kapablas plej klare kaj konten.
tige solvi planlingvajn problemojn?
La respondon donis la tuta historia
de la Esperanto-movado ĝis nun! Ĝi

nekontesteble pruvas, ke nur scienca,
ne popola logiko realigis plej bonan
rezulton. Pozitive oni povas konkludi
tion el la fakto, ke la decidoj de la Aka-
demio montras sciencajn difinojn kaj
priskribojn, dum la iamaj mokoj kaj;
miskreditigo ĉirkaŭ la „logiko" inter
niaj gramatikistoj firme konjektigas,.
ke en multaj prilingvaj artikoloj la po-
pola logiko anstataŭis la sciencan, kaj:
favorigis la skeptikulojn.

Per plursenceco en vasta signifo oni
ofte komprenigas ankaŭ certajn „naj-
barajn" nociojn, kiaj ekz. metaforeco.
Tamen inter plursenceco en strikta sig-
nifo kaj metaforeco estas grava dife

ĉeha popolo metis tian stampon sur
ĝian literaturon...

La vivo ankaŭ de t'tro frue mortinta
Hal:lieek, ido de energiaj montanoj,
arda patrioto, sagaca politikisto kaj
brila jurnalisto, ĉiam sur la barikado,
estis ege maldolĉa. Post religia krizo
dum li estis seminariano, li sin mani-
festis kiel senlaca sed neniel objek-
tiva kontraŭbatalanto de absolutismo
kaj klerikalismo, kio estigis sur la li-
teratura kampo ducenton da epigra-

renco. Metaforeco koncernas nur ek-
steran, akcesoran (arbitran) similecon
inter du aferoj aŭ ecoj. La astronomo
ekz. parelante pri stelgrupo „La gran-
da Urso'', tute ne opinias per tiu es-
primo konstati esencan internan simi-
lecon inter diversaj vort- aŭ esprimsen-
stelgrupo. Kontraste al metaforeco
plursenceco en strikta signifo tamen
rilatas ĉiam esencan., internan simi-
lecon inter diversaj vort- aŭ esprimsen-
coj. Konstatante ekz., ke la vizaĝo de
mia amiko montras „sanan" koloron,
kaj ke la kuracisto donis al sia pacien-
to „san(ig)an" medicinon, oni ja kom-
prenigas, ke la saneco de la vizaĝko-
loro estas signo de saneco, kaj ke la
medicino de nia kuracisto estas ilo por
saneco. Tamen la vera,  unua kaj plena
senco de „sana" koncernas la honsta-
tan organismon de vivanta estalo, kaj
la aliaj t.n. ĉefsencoj (ekz. signo kaj
ilo de saneco) participas la ĉefsencon
de „bonstata organismo" k.t.p. Kaj
ĉi tie klare temas pri e.enra, ne pri
akcesora, ait arbitra simileco, kian oni
renkontas ĉe metaforaj esprimoj.

Ĝar al Esperanto kiel internacie
komprenenda planlingvo ne povas
manki la logiko, kaj la strikta plursen-
ceco, grandparte rezultiĝas ĝuste el tiu
sama logiko, estas kompreneble, ke
tiu ĉi plursenceco ne kaŭzis tiom da
lingvaj diskutoj, kiom la metaforeco,
kiu ĉefe dependas de tradiciaj, rutinaj
faktoroj. Ĝuste sur la tereno de tiu ĉi
metaforeco atendas la estontan espe-
rantologion ankoraŭ grava sed inte-
resa tasko!

F. Winkel.

LA TRADUKMASINO
(Komenco p. 1, kol. 4).

Se iam vere ekzistos tradukmaŝino j,
ili estos ege komplikaj, multekostaj
kaj nur uzeblaj por potencaj organiza-
ĵoj kaj la Unuiĝintaj Nacioj aŭ regis-
taroj de riĉaj ŝtatoj. La simpla homo
neniam povos vojaĝi tra fremda lando
kun tradukmaŝino sur sia dorso kaj
por ke li havu kun siaj homfratoj el
ĉiuj terzonoj tiun intiman kontakton,
.kiun donas nur komuna lingvo, li ĉiam
povos plej efike uzi tiun facilan Espe-
ranton, kiun donacis al ni la spirita
geniulo Dro Zamenhof.

Sa Ptt Pej.

moj i.k. la priktraktatan verkon, kiu-
entenante aktualerojn ĉiamajn, estas
unu el le plej mordaj paskviloj ekzis-
tantaj.

En detala aldono, la tradukinto, D-ro
Pumpr, jam favore konata el „Litera-
trcra Mondo" kaj „ deitoslovaka Anto-
logio" zorgas pri ekzemplaj biografio,
klarigo pri la estiĝo de la poemo kaj
komento pri la unuopaj kantoj. Te-
mas pri Perun, la J•upitero de la slava
rnitologio, kiu rifuzinte tondri je or-

dono de la rusa care ti 1.adim•iro.
Heroo de multaj popolaj eposoj,. es-
tas ekzekutita post kondamno fare
de milita tribunalo:

La soldatoj • - akraj knaboj-
en juĝa-arto fortas:
ĉiujn siajn paragrafojn
en kuglujo portas.

La Civilan Tribunalon
ili mokas trafe: 	 r -

iILjuĝas laŭokule,
ne laŭparagrafe.

La Milita Tribunalo
ne bezonis dikton:
el nenio - kiel dio -

kreis la verdikton.

Poste la caro, persvadite de la
pastroj, ke nova dio nepre estas be-
zonata, okazigas konkurson por la va-
kanta „posteno" kaj ĉiuj religioj kan-
didate laŭdas siajn meritojn. Jen,
tre koncize, la temo de la „nefinita" )
verko, pruntita de antikva kroniko,
laŭcele aliformigita de la aŭtoro.

Tiu ĉi, meeante la orelon ĉe l'popola
buŝo, funde studis ĝian poezion kaj
saĝon kaj, rekreante ilin, atingis sim-
plecon de kruda popolforto. Oni ja
laŭdas la brilan vervon de la ĉeha •j
versoj kun preskaŭ popola kadenco,
kiuj - trempitaj en folklora sprito foje
triviale kun satira kromgusto -famili-
are disvolviĝas al groteska karika-
turo.

Ni volonte kredas, ke necesis al la
tradukinto „pesi tre atente la vorttur-
nojn kaj zorge elekti la esprimojn
por respeguli la familiaran etoson
kaj la frapan forton de la poemo."
Trapasinte la logiko-kribilon de nia
internacia (legu: eksternacia) lingvo
la popolaj esprimoj ordinare multe
perdas de sia suko kaj spico. Kom-
pense ĉi-kaze la komika genro per-
mesis ankaŭ ĉerpi el la vulgara provi-
zo de 'la lingvo kaj neriĉa rimaro
(Ekz. „leki/Feki; „Furzo-perdo/mer-
do". La tradukinto sendube sukcesis
sentigi la „aromon" de la originalo,
eĉ pli ol necese (kial?) malfaciligan-
te la taskon per la apliko de internaj
rimoj:

„Mi matene devas pene
rosi kampan valon,
hejti sunon, kaj la lunon
fermi en la stalon' .

kio, en alia traduko tekstas:
„Sed ve! Tuj matene devas
dio kampon rosi,
en la suno fajre hejti
kaj la lunon ŝlosi.

La kunmetaĵoj pro rimomanko kaj
aliaj estas senartifikaj kaj rimoj kun
diferenca gramatika formo negliĝe
bonefikas. Kio neeviteble perdigis je
„couleur locale" estas riĉe kompensa-
ta per treege amuzaj bildoj, de la ĉeha
nacia artisto, majstro Jozef Lada.

Mallonge, la malfacile tasko estas
lerte kaj glate farita de D-ro Pumpr

LA STUDANTO
Korekto: La vorto „spacomaneo" tuj
super ekzerco 13 B en n-ro 2 kompre•
nehle estu „spacomanko''.

jen la 5 frazoj kun la vorteto nur
kaj la 5 konkludoj interkrampe de

Ekzerco 13 B:
1: _Nz."r hieraŭ mi vidis Karlon en la
parko (ne en aliaj tagoj). 2: Hierait
nur• mi vidis Karlon en la parko (ne-
niu alia vidis lin). 3: Hieraŭ mi nur
vidis K. en la parko (mi ne • parolis
kun li). 4: Hieraŭ mi vidis nu•r K.
en la parko (ne aliajn personojn). 5:
Hieraŭ mi vidis K. nur en la parko
(ne aliloke).

Cu vi sentas la grandan diferencon
en la signifoj de la 5 diversaj frazoj?
Do tre atentu pri la vortordo tiuri-
late:

NOVAJ EKZERCOJ
Ekzerco 15 A :

Kie estas streketo, tien metu la vor-
ton kiam, tiam aŭ se:

• LA ,JUBILEA FESTO
1.: - s-ro Festemulo renkontis si-

an amikon surstrate, -- li demandis
tiun:

2: „-- okazos via jubilea festo?''
3: „En majo, 	 mi -- ankoraŭ vi-

vos."
4: „- vi tiel parolas, mi preskaŭ

konkludas, ke vi timas ne plu vivi - -."

„ oni estas en vigla trafiko, oni
ne estas certa pri sia vivo."

6: „Tia oni estas nenie kaj neniam,
sed - vi vivos -, ĉu vi festos?"

7: „- mi estos decidinta Pri tio,
mi sendos invitilon al vi. "

8: „Mi -- honoros vin," diris s-ro

9:. - s-ro F. en junio ankoraŭ ne
estis ricevinta invitilon, li telefonis
al sia amiko:

10: -- okazis via jubilea festo? Mi
ricevis nek invitilon, nek informon
pri via morto."

11: --- la amiko respondis: „- mi
estus havinta sufiĉe da mono, ĝi es-
tus okazinta la 15-an de majo."

Ekzerco 14 B:
.lnstataŭu la vorteton nar en la 5

frazoj de ekzerco 13 B (vidu ĉi-supre)
unue per ankaii kaj poste per eĉ kaj
skribu vian konkludon inter krampoj
malantaŭ ĉiun el la 1.0 frazoj laŭ ĉi
supra ekzemplo.

Ekzercojn korektotajn sendu antaŭ
la 10 -a de aprilo 1954-a--Slarulraj-. •
perantistoj al V.E.B., „La Studanto'',
postbus 100, Mechelen; nederlandaj al
S. S. de Jong Dzn., Waltaweg 3,
Tjerkwerd (Fr.).

Raporto pri la LEEN
intersekcia traduk-konkurso

Laŭ mia opinio la partopreno en la
konkurso ne estis kontentiga, ĉar entu-
te parloprenis nur 37 personoj, kiuj di-
vidiĝis laŭ la jenaj sekcioj:

personoj
Almelo 	 4
Amersfoort 10
Amsterdam 9
Deventer 	 8
Heerenveen 6

Bedaŭrinde estis ke du sekcioj anoncis
sin tro malfrue.

La ENSPEZOJ sumiĝis

	

37 x F. 0,25 -- 	F. 9,25
ear unu el la premiitoj de
Ia antaŭa konkurso redonis

	sian premion, ni povis aldoni	 6.-
La tuta sumo do estis

La ELSPEZOJ por papero
kaj afrankoj estis 	 „ 2,05

	Saldo 	 F. 13,2(1
Cl tiu sumo estas dividita jene:

Deventer 	 F. 4,
Almelo 	 ,. 3,
Amsterdam 	 2,75
Amersfoort 	 „ 2,25
Heerenveen 	 „ 1,20

entute 	 F. 13,20
Kore gratulante la premiitojn, mi vo-

las fine esprimi mian sinceran dankon
al S.ro S. S. de Jong Dzn pro la kontro-
lado de la taskoj.

La gvidanto F. Weeke

Plaatselijk Nieuws
Arnhenz. La arnhema kunlahorko-

mitato organizis la 25-an de Fehr. pre-
legvesperon en kiu S-ro Makkink el
Bennekom prelegis pri sia vojaĝo  tra
Usono, montrante belajn kolorbildojn.
La vespero estis tre sukcesa kaj por
aliaj sekcioj S.ro Makkink estas te-
komendinda preleganto.

kiu liveris, pienuzante ĉiujn ehlojn,
naturan, simplan, senperan, ridsono-
van lingvaĵon. La klera leganto, se
estus nur el literatura vidpunkto, vere
interesiĝos pri ĉi tiu kurioza burleska
pamfleto, kiu ajn estu lia propra opi-
nio pri iaj akcesorajoj. TYNEVERUM.

Plursenceco kaj Metaforeco en Esperanto

F. 15,25



212,56
60,--

100,50
170,75

145.13
119,03
75,56

443,31 	 443.31
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VOLONTULOJN NI BEZONAS!

Urbdomo

Dum la kongresaj tagoj en Haar-
lem ni bezonos multajn helpantojn,
por kelkhora libervola deĵoro en la
kongresejo. Al preskaŭ 100 kongresa-
noj ni sendis detalan cirkuleron kun
klarigoi pri la farenda Iaboro. ciic
nun proks. 20 kongresanoj respondis
kaj promesis kunlabori. La plimulto
tamen ne respondis, eble opiniante, ke
ilia helpo estos superflua. Sed pre-
cipe en la unuaj kongrestagoj ni be-
zonas multegajn helpantojn kaj kro-
me plurajn rezervulojn, ĉar okazas,
ke personoj, kiuj promesis kunlabori,
lastmomente ne venas kaj devas esti
anstataŭataj de aliaj kongresanoj.

Ni do esperas, ke tiuj kiuj ĝis nun
ne, resendis la suban parton de la
cirkulero, ankoraŭ faros tion kaj ke
ankafi tiuj kongresanoj, kiuj ne ri-
cevis cirkuleron, skribos al la ĝen. sekr.
de 'LEEN, ke ili estas pretaj kunlabori.
Ju pli granda estos la nombro da hel-
pantoj, des malpli longa estos ĉies de-
jortempo.

Informcele ni mencias la diversajn
taskojn por kies plenumo ni bezonas
volontulojn:

.Akcepto de la kongresanoj; disdono
de dokumentoj.

Aranĝo de la kongresejo kaj salonoj
por prelegoj, kunvenoj, ktp. .

Dejorado en la informejo 1Sbr la 'te-•
atraj vesperoj je 2/8, 3/8 kaj 1/8.

Diversspecaj administraj laboroj;
disdono de poŝtaĵoj, maŝinskribado,
ktp.

Deĵorado en la librovendejo.
Kontrolo de kongreskartoj ĉe la eni-

rejoj de la salonoj, ktp.
Dejorado en la ekskursa informejo.
Volonte ni kiel eble plej multe kal-

kulos kun viaj preferoj koncerne la
dejorhorojn kaj la karakteron de la
farota laboro. Anoncante vin kiel
helpanto, vi do bonvolu konigi viajn
dezirojn kaj mencii ĉu vi Plue parolas
Esp. kaj rapide povas tajpi.

Ciu helpanto siatempe ricevos in-
formojn kaj instrukciojn pri sia tasko.

A. T. KALMA.

Tweede congresuitzending : AX'.R.O.
Dinsdag 20.1. 54 — 17.50 - 18.00 u.

NIA RONDO FAMILIA
En la fino de Februaro _portis 87-jara

F-ino A. J. de Haas, kiu ek de la fondigo
de la sekcio Hilversum fervoris por ĝia
pligrandiĝo. Estante jam pli ol 60-jara ŝi
ekstudis Esperanton kaj post akiro de la
B-diplomo instruis la lingvon al multaj no-
vaj adoptoj, Pluraj anoj ĉeestis la enterigon
kaj metis florkronon en la nomo de la klubo
sur la tombon.

NIA BIBLIOTEKO
Nia bibliotekisto, s-ro E. A. Koot, J. de

Meesterstraat 12, Utrecht, grumblas! Ne
mirige, ĉar kvankam la katalogo de nia bi-
blioteko mencias multajn interesajn verkojn,
ne nur studverkojn, sed ankaŭ literatura -

jojn kaj verkojn pri sciencaj temoj, ktp.,
la legemo de nia anaro en 1953 ege mal-
kreskis. Entute li en la pasinta jaro prunte-
donis nur 98 verkojn. Ni esperu, ke en la
nuna jaro la legemo ree kreskos, ĉar atenta
legado de bonstilaj verkoj estas bonega ri-
medo por pligrandigi sian lingvan scion.
Resendante la pruntitajn verkojn vi nepre
ne aldonu leteron aŭ alian skribajon al
presaje forsendota pakajo, se ĝia pezo ne
superas 750 gramojn, ĉar tiuokaze vi de-
vigas la bibliotekiston pagi punafrankon.

Sed antaŭ ĉio: konsultu la katalogon, kiu
mencias pli ol 650 verkojn kaj elektu li-
bro(j)n laŭ via plaĉo. Sekcioj eventuale
mendu kolektive por siaj anoj por redukti
la afrankelspezojn.

LA EKZAMENOJ EN 1953
En la jaro 1953 partoprenis la A-ekzame-

noin 81 kandidatoj, el kiuj 53 sukcesis. La
nombro da sukcesintoj do estas malalta.
Ofte montriĝis, ke la kandidatoj ne havas
sufiĉe da sperto en Ia apliko de la gramati-
kaj reguloj kaj estontaj kandidatoj agos sa-
ge, tradukante kvanton da ekzamentaskoj
antaŭ ol partopreni la ekzamenon. La e1-
parolado de la supersignitaj literoj plurfoje
ne estis korekta.

La B-ekzamenojn partoprenis 24 kandi-
datoj, el kiuj sukcesis 13. Al pluraj kandi-
datoj la_ komitato nur post longa diskutado
povis doni la diplomon. Ofte la skribaj
taskoj estis apenaŭ sufiĉaj kiam la plimul-
to por la buŝaj fakoj akiris bonajn poen-
tojn, sed oni devas konsideri la fakton, ke
pluraj sufiĉe spertaj esperantistoj profitis
la lastan okazon akiri la B-diplomon.

Laŭ peto de multaj esperantistoj, kiuj ne
intencas fari ekzamenon S (antaŭe B) . sed
tamen deziras pruvi ke ili progresis, la komi-
tato tnkondukis mezan ekzamenon M. La
nove, prospekto mencias la postulojn por
tiu meza diplomo. La komitato esperas, ke
la nova aranĝo, kiu prezentas al ĉiu la
eblon akiri diplomon laŭ siaj kapabloj, in-
stigos la esperantistojn al pli energia studado
kaj ke la nombro da kandidatoj konsiderin-
de kreskos por la kono de la Esperanto-
movado en nia lando.

La aranĝo, laŭ kiu malsukcesintaj kandi-
datoj rajtas partopreni novan ekzamenon je
favorkotizo, validas ankoraŭ en la nuna
jaro, sed tiuj, kiuj en 1954 malsukcesos kaj
deziras denove partopreni ekzamenon en
1955. tian devos pagi Ia plenan kotizon.

Financa stato 1953.

Saldo 1952 _
Kotizo de la asocioj
Jarkunveno-  -

Kvar ekzamenoj
Administrado
Presajoj
Saldo 1953

Por la ekzamenoj E, M kaj S, kiuj okazos
en Amsterdam la 27-an de majo 1954-a oni
nepre anoncu sin antaŭ Pasko ĉe la sekr-
iino, f-ino H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr.
29, Radhoevedorp,

LA POSTKONGRESOJ
EN NEDERLANDO

Tuj post la 39-a (lniversala Kongre-
so de Esperanto en Haarlem okazos
postkongresoj en Leeuwarden kaj Rot-
terdam.

Ĉiuj, kiuj aliĝis al la 39-a U.K., jam
ricevis kune kun la Dua Bulteno pla-
ĉaspektan faldfolion pri la provinco
Friesland kaj informojn pri la Leeuw-
ardena postkongreso.

Ĉi sube sekvas informoj pri la post-
kongreso en Rotterdam:
7 VIII; 14-a h. Malfermo de la akcep-
tejo kaj informejo; disdono de la doku-
mentoj.

8 VIII; 13-a h. Komuna lunĉo; aŭto-
busekskurso tra la urbo kaj ĉirkaŭaĵo.
17.3) h. Komuna tagmanĝo.

9 VIII; Posttagmeze granda ekskur-
so, La. tra la famkonataj havenoj; ko-
muna tagmanĝo survoje.

10 VIII; Matene vizito al brandFare-
jo en Schiedam aŭ alia interesa fabri-
ko; lunĉo. 20-a h. Festvespero.

11 VIII; 10.30 h. Kafo kun kuka ïo;
f€rmo kaj adiaŭo.

La kongreskotizo, kiu inkluzivas ĉi-
ujn suprenomitajn aranĝojn, estas gld.
40,—.

Hotelprezoj (inkl. de matenmango
kaj trinkmono) 6-14,50 gld. por unu
persono dum unu nokto.

La eksterlandanoj, kiuj vizitos Ne-
derlandon, certe deziros vidi la urbon,
pri kiu ili legis kun premita koro an-
taŭ 14 jaroj. Ili povos vidi ne nur
multajn postsignojn de la milito, sed
ankaŭ grandiozajn riparojn, i.a. la
Grandkomercan Domegon, novajn ban-
kojn, kaj butikojn, eĉ tute novajn stra-
tojn en la centro de la malnova urbo.
Cetere la urbo havas multajn vidinda-
jojn, la havenojn, la tunelon, muzeojn,
malnovajn kaj novajn logkvartalojn,

BCKE

La 10.4.54 okazos kunveno de la
Belga centra kom;tato Esperantista en
Bruselo; la komitatanoj inter alie pri -

traktos la Beneluksan kongreson en
Lieĝo kaj la problemon de la Esperan-
to-informado ĉe nia registaro okaze
de la Unesko - konferenco.

TERUG AAN AFZENDER - NEDER-
LANDS a.u.b.

Met het doel onze taal te doen eer-
biedigen heeft het K.V. Hoogstuden-
tenverhond te Leuven, keurige en
kleurige kleefzegeltjes uitgegeven, ont-
worpen door een Antwerps sierkunste-
naar. Voor het gebruik ervan is zeker
geen handleiding nodig!

De zegels kunnen besteld worden op
het sekretariaat van het KVHV, Min-
derbroederstraat 8, te Leuven, en kos-
ten 10 F voor 11 bladen met elk 8 ze-
geitjes (P.C. 47.50.20).

statis ke ra Iaboro de la ĉefredaktoro
multege plifaciliĝus se ni adoptus tiun
formaton. Cetere, multaj membroj
jam plurfoje sugestis formato-ganon.

LA LIEC:A KONGRESO
En la nuna numero de la gazeto, vi

trovos la aligilon por la ĉi-jara Bene-
luksa. Nepre tuj plenigu gin, resendu
gin al nia kastistino kaj ĝ,iru la nece-
san sumon je ŝia p.ĉ.k. 2321.0 de
V.E.B., Raapstr. 74, Gent.

ktp.
Do...kaptu la okazon!
Petu aligilon de s.ro J. M. J. Drie-

sen, S. Mullerstraat 7a, Rotterdam-W.
La aliĝilo donas detalajn indikojn pri
la pagmaniero.

LOTERIJ NOSOBE
Uitslag:

le Prijs: herenpoLshorloge nr 17747.
2e Prijs: damespolshorloge nr 23466.

Penningm.. H. Delver,
Versteeghstr. 65, Bussum.

1264 J. F. Berger

1265 H. Rider Haggard
1266 K. Jost
1267 M. Seynaeve
1268 A. Strindberg
1269 R. Muschler
1270 R. BaIlantyne
1271 J. H. Rosbach
1272 H. de Balzac
1273 J. Thézard
1274 A. Nien.ojevski

1260 M. Dekker
1275 Moliere
1276 Shakespeare

1280 Lanti
1281 Wieezorek

1261 H. A. Appel
1262 F. Randi
1263 T. Waddy

ENDRIK RAINSON t
La 10-an de marto forpasis samide-

ano H. Rainson, unu el la plej elstaraj
figuroj de la Flandra Esperanto-Mo-
vado.

En decembro 1931 li fondis sekcion
Mechelen kaj Pentekoste 1933 organizis
la 4-an kongreson de F1.L.E. Liga vic-
prezidanto kaj prezidanto de septem-
bro 1935 eis kelkaj monatoj antaŭ la
milito, li dum tiu periodo sukcesis gvidi
nian Ligon al apenaŭ esperebla disvol-
viĝo. Licentiato en Pedagogiaj Scien-
coj li persone gvidis nenombreblajn
Esperanto-kursojn. Sed ĉio tio ne su-
fiĉis al liaj rimarkindaj energio kaj
iniciatemo. Li ambiciis la kompletan
verdigon de Flandrujo kaj tiucele ini-
ciatis kaj gvidis dum pluraj jaroj la
„Kursa-n Centro-n". Li dungis aron
da kompetentaj Csehmetodaj instruis -

toj kaj komencis grandskalan propa-
gandon. Lia aŭdaca plano brile suk-
cesis kaj F1.L.E. notis dum sinsekvaj
.jaroj ĉ u' vintre 2 ĝis 3 mil lernantojn.
La membronombro de nia Ligo sve-
lis konstante kaj estis periodo dum
kiu apenaŭ estis citebla unu urheto
aŭ granda vilaĝo en Flandrujo kie ne
ekzistis sekcio de nia Ligo.

La milito abrupte haltigis la forto-
streĉon de tiu giganto de la Esperan-
to-laboro. Lia optimismo tamen restis
neatakita kaj tion li demonstris daŭre
aganto por nia idealo dum la mailuma
postmilita periodo de lia vivo.

Grave malsana li akceptis gvidi kur-
son en Antwerpen kaj tiucele ĉiusemaj-
ne veturis tien. Cis decidiga operacio
necesis. La esperita resanigo tamen
ne okazis kaj kiel rompita viro li last-
foje aperis inter ni por paroladi kaj

muziki.
La 12-an de marto atingis nin la fu-

AL HELSINGVR
Ĉu vi deziras vojaĝi al Helsingór,

kaj restadi tie 10 tagojn en internacia
Esperantista rondo?

La 16-an de julio denove iros neder-
landa karavano al Helsingór (Danlan-
do).

La vojaĝprogramo estas tre alloga
kaj la prezoj estas malaltaj.

Petu senpagan prospekton al:
s.ino S. Feitsma -Edzers, Grachtstr. 9,
WINSCHOTEN.

Peranto por Belgujo: dro T.v.Ginder-
taelen, Raghenoplein 9, Mechelen.

F. Faulhaber
E. Legrand
S. A. Andrew

la bibliotekisto E. A. Koot.

ĜENERALA JARKI°NVENO

(Pentekoston 1954 en Liggo)

Proponoj de la estraro :
Aldono al art. 21 de la organiza

regularo:

„Een bestuurslid dat driemaal ach-
„tereenvolgens zonder geldige reden
„afwezig is op een bestuursvergade-
„ring, kan door het bestuur als ont-
„slagnemend beschouwd worden. Er
„wordt in zijn vervanging voorzien tot
„de volgende jaarvergadering.'

Koncerne artikolon 1 de la organiza
regularo, la Ligestraro proponas ŝanĝi
la gisnunan formaton de Flandra Es-
perantisto. Anstataŭ 44 x 28 cm. ni
proponas la duonon, nome 28 x 22 cm.
La kialo estas ke jam nun la revuoj
de Reĝa Belga Ligo kaj Svisa Espero
aperis en tiu pli plaĉa formato; ni kon- . nebra mesaĝo. Ne ankoraŭ 54-jara

la granda optimisto kaj laboregulo
eniris la eternecon. Neforgeseble lia
vivo interplektiĝas kun tiu de la Flan-
dra Esperanto-Movado. Lia aŭdaca en-
treprenemo kaj lia senlima sindono
estu ekzemplo por ni ĉiuj.

Al liaj funebrantaj edzino, gefiloj
kaj genepoj ni esprimas nian profunde
sentitan kondolencon. Ili trovu la for-

ton porti tiun teruran baton.
E. C.

BIBLIOTHEEK L.E.E.N. NIEUWE AANWINSTEN
LECTUUR VOOR BEGINNERS

Niko kaj Nina
ROMANS, NOVELLEN, ENZ.

Modesta Budeko
Pagoj el Ia flandra Iiteraturo
La konscienco riproflas
La Nekonatino
La hundo Kruso
Bagatelaro
La firman de la kato . . .
Polusaj glacioj . . .
Legendoj

G. J. Degenkamp

G. H. Backnr•ad

J. M.Inman

P. Benoit

R. Kuhl

GEDICHTEN, TONEEL, ENZ.
La mondo ne havas atendejon
Am fitriono
Trojlo kaj Kresida

ECONOMIE, SOCIOLOGIE, ENZ.
Manifeste de sennaciistoj
Kiel afttodidakto al pedagogia scienco

LEERBOEKEN VOOR BEGINNERS
Esp. leerboekje 1
Leerboek Esperanto
Tra la jaro
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PREMION akiris post n-roj 163/164 : S-ro A Pittoors, Deurne, por V.E.B.; kaj
por L.E.E.N.: Sro S. Sijtstra el Bozum.
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SOLVOJ.
16.5. mastrumistino: najtingalo; ono-

matopeo ; plimultigi ; seka frukto ; eŭfe-
mismo ; aŭtonomio ; ventumilo ; samdo-
mano ; burleska ; misiisto ; pulvoro ;
domaĝi; monedo; brano; semo.

Teksto el la poemeto AMEKSTAZ' de
Hendrik Adamson. („Dekdu Poetoj" p.
21, kunmetita de K. Kalocsay) :
Kisu min, mordu min,
Amu ĝis morto min,
Eble vi morgaŭ min
Ne amos plu.
Eble vi lasos min,
Baldaŭ forgesos min,
Kaj ne permesos min
Vin ami plu.

166. Hor.: envi ; lito ; sorĉa ; avel ;
brog ; amelo ; slim ; rubo ; alineo : plani;
amend ; reproduktaĵ ; forte : eltir.

Vert.: paraf; nivelil; aspir ; islaman ;
linole ; arteri; nature; laborem; entut;
trombon; deĵor.

167. ŜAJNA STJ IKSO.
Aldonu al la radiko respondanta al la

unua klarigo unu el la ŝajnaj sufiksoj
AD, AN, AR, ER, ET, IL, IN, UL, por
trovi radikon respondantan al la dua
klarigo. La komencliteroj de la ŝajne
derivitaj vortoj, legataj en la donita
sinsekvo, formas proverbon.

1. ludilo; en la okulo. 2. numero;
korpoparto. 3. organika fluajo; dolĉaĵo.
4. cilindroforma ilo; bulforma elstarajo.
5. plene kontentigita; diabla. 6. homo;
lancisto. 7. ĉiu el la sinsekvaj statoj de
evoluado; éasbirdo. 8. domparto ; me-
bleto. 9. kaptilo; okulparto. 10. regula
aranĝo; sakramento. 11. insekto; tag-
parto. 12. senti inklinon; eligi nevideble.
13. vorto per kiu oni aparte distingigas
ion; migranto. 14. dimensio; teraso. 15.
tuto da homoj kun komunaj kutimoj;
daŭra kunigo de pli malpli multaj per-
sonoj sub komunu regularo. 16. ekle-
ziestro; skribmaterialo. 17. osto; rebo-
nigo. 18. unue de elektra rezistanco ;
markrustulo. 19. aŭdebla aervibrado;
versaĵo. 20. ero; parto de teatro. 21.
imitindajo; ĉiu el la identaj kopioj. 22.
osto; denove fari. 23. birdoj ĝin faras;
germo el kiu formiĝas ovo.

168. KRUCVORTENIOMO.
Horizontale. 1. ĉirkaŭvolvi(R) ; me-

- Pardonu, Fraŭlino; ĉu ne estas
vi, kiu respondis mian anonceton?

- Kredeble, sinjoro...
- Mi nepre ĝojas pri via ĉarma

aspekto, fraŭlino!
-- Ne flatu, sinjoro!

***
La dekokjara Florina foje legis ga-

zetanoncon, laŭ kiu junulo deziris ko-
natiĝi kun plaĉa, loga junulino; skribe
ŝi rendevuis kun la nekonato je la
sepa vespere apud la angulo Granda
Placo-Preĝejst . rato. Li atendus tenante
„La Nova(n) Gazeto(n)" en la dekstra
mano; ŝi ludus per verda poŝtuko.

Florina estis kudristino kaj perla•
boris la tagan panon en proza labore-
jo. Kompreneble ŝi ne povis prisilenti
la agrablan antaŭviditan aventuron
kaj ŝiaj amikinoj vigle interesiĝis pri
la afero, tiel eĉ ke, la grandan tagon,
je la sesa kaj duono, ses el ili tramis
kun nia „heroino" al la fiksita loko.
La knabinoj ĉiuj konis la signalon de
1' junulo.

-- Jes, jen jam li, unu konstatis,
kiam ili atingis la Grandan Placon.

Kaj ja Florina kaj la tuta bandeto
ekrimarkis sveltan, elegantan junírlon,
kiu iom malpacience rond-iradis ĉe la
stratangulo.

-- Nenia dubo! Estas li!
La gaja bando tro brue ekridis kaj

Florina petegis ke ili ne fuŝu la afe-
ron. ,,Prefere diru kion vi opinias pri
li'', ŝi diris. La aliaj entuziasme Boris:
„Belulo vere! Vere sinjoro! Vi estas
bonŝanca! Nepre!

Tiu laŭdado, post la unua preterpa-
so, kuraĝigis Florina-n. Post la disiro
de la kunuloj, ŝi svingetis la verdan
poŝtukon kaj aliris la nekonaton.

Li jam rekonis la signalon kaj ride-
tante li proksimiĝis al ŝi.

La gejunuloj interŝanĝis la salutpa-
rolojn supre cititajn.

De fore la amikinoj scivole sekvis

talo (R) ; lasi la sorton decidi pri aágno.
2. konforme al vero kaj justo(R). 3.
movi boaton (R) ; planto uzata en far-
macio (R ) ; glitilo (R ). 4. malproksima
(R) ; sufikso(R). 5. plaĉanta al vido(R);
naĝbarelo(R); kreado dela homa faro (R) .
6. parto(R); malgranda knabino(R); de-
nove(R). 7. korpoparto(R); malgran-
dulo (R) ; paroli (R) . 8. moviĝi en aero (R) ;
rimedo(R); kunlaborante plifaciligi(R).
9. karnavala amuziĝo(R). 10. el iu me-
talo ; harmonio (R) . 11. meti supron
malsupren(R). 12. parto de takelo(R);
tranĉa parto de armilo(R).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12

1 ❑❑❑❑U❑❑n❑❑❑❑
2 ❑P❑U❑❑❑❑U11113
3 ❑❑❑U❑❑❑❑®❑❑❑
4 ❑ IN❑❑❑ EMEM ❑
5 o❑❑❑N❑❑®❑®®❑❑R
6 ❑❑UDLL1 ❑AJ❑❑
7 ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
R ❑❑❑❑M❑❑lI❑❑❑❑
9 ISi❑❑❑❑❑❑❑❑MI

1 0
17 ❑EI❑❑❑❑❑❑❑❑®❑
12 ❑❑❑❑❑WI❑❑❑❑❑

Vertikale. 1. fari ke iu aniĝu al gru-
po(R); mitologia estaĵo(R); militista
kapvesto(R), 2. eligi helan lumon(R).
3. akva floro (R) ; aparato por levi flua -

ĵon(R). 4. grasa fluaĵo(R) ; almeti por
ornami. 5. du samspecaj estajoj(R);
trinkajo(R); sendangerigo. 6. refaldita
bordero ĉe vesto(R); vendejo(R). 7.
malutila mamulo(R); bleko. 8. plende
krii; sufikso(R); pendanta parto de ves-
to(R). 9. bonfarto(R); instrumento por
tranĉi (R). 10. parazita insekto (R) ; de-
turni. 11. rapida repetado de du sonoj
(R). 12. enkonduki iun en konon pri
afero pli malpli sekreta(R); terkulturis-
to faras tion (R ); ĝi ŝirmas kontraŭ in-
undo(R).

La solvojn sendu la nederlandanoj al
s-ro G.J. Teunissen. Burq. Tellegenstr.
21 h.s, Annsterdam-Z. ; kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan
14, Blankenberge, antaŭ 20/IV/1954.

la komencantan idilion kaj ili anko-
raŭ gaje interbabilis, kiam la „nova
paro" jam promenadis for, kvazaŭ
malnovaj gefianĉoj.

***
- Nu. Florina? estis la ĝenerala

demando, kiam la postan matenon nia
„heroino" reaperis en la laborejo.

Superfluis ŝiaj klarigoj! Ŝia radia
vizaĝo estis sufiĉe elokventa; triumfe
ŝi ekkriis: „Estas poeto!"
Poeto ! Imagu !... La fianĉoj de

la aliaj estis lignaĵistoj, forgistoj,
ŝuistoj... Nur la nigra Maria „havis "
asekuroficiston, kaj kiom ŝi fieregis
tial ! Sed poeto! Ververe, tiu vorto
imponis - precipe ĉar ili eĉ ne sciis
ĝian ĝustan signifon!

- Nu, ĉu vi certas? demandis la
amikino de la asekur-oficisto, ĉar ŝia
prestigo nepre endanĝeriĝis.

- Jes, li ja facile povas aserti tion,
sed... aldonis alia.

Petole ridis la okuloj de la feliĉa
Florina.

- Kaj se mi montrus al, vi la unuan
poemon, kiun li verkis, kiam mi es-
tis kun li en trinkejo ? ŝi provoke
demandis.

-Neeble! Neeble!
- Jen do!
Kaj mirigante la amikinojn, nia „he-

roino" malfermis sian mansaketon
kaj eligis purpuran leterpaperon, mal-
faldis ĝin kaj voĉlegis:

Neniam plu forgesos mi
Ĉi tiun vesperhoron:
Nerezisteble kaptis Vi
Mian jam aman koron!

Kiel Venuso inter mil
Flagrantaj noksteletoj,
Jen via fajra okulbril'
Promesas mil sekretojn...

BIBLIOGRAFIO
LA NORMANDAJ RAKONTOJ, de

Guy de Maupassant: trad. Roland Du-
puis. Tolbindita kun ora surpreso, 212-
paĝa. Jen unu el la plej belaj verkoj
ĝis nun aperintaj; elstara tiel laŭ ek-
sterajo kiel laŭ enhavo, pri kiu la es-
perantistaro prave povas fieri, kaj kiu
inde reprezentas nian tradukitan lite-
raturon. Gi enhavas 18 novelojn de la
fama franca rakontisto Guy de Mau-
passant (1850-1893), zorge elektitajn de
la tradukinto, kiu mem naskiĝis en la
regiono, kies loĝantoj rolas en ĉi tiu
verko. Per akra observemo kaj elstara
rakonta talento Guy de Maupassant
vivigas al ni la loĝantojn de la kam-
para regiono de Normandio kaj iliajn
karakterizajn ecojri: ruzecon, avarecon
kaj energion, kaj kvankam kelkaj epi-
zodoj ŝajnas apenaŭ kredeblaj, ili ta-
men baziĝas sur efektivaj okazaĵoj.
La rakontoj estas tiel interesaj, ke es-
tas malfacile fermi la libron antaŭ ol
oni atingis la lastan paĝon. Estas nee-
bie citi ĉiujn rakontojn, aŭ fari elekton,
ĉar ĉiuj ja estas majstroverketoj, jen
vekantaj simpation, jen kompaton aŭ
ridemon. Kiel vivantaj personoj aperas
antaŭ ni La Boitelle, la kompatinda
mastro Hauchecorne, la ruza Chicot,
la avara sinjorino Lefebvre, la dika
Toni-mia-Brando, kafejestro de Tour-
nevent, patro Milon kaj la aliaj tipoj
kiuj estas priskribataj en ĉi tiu verko.

-- ci tie forgesu la sekretojn kaj
laboru! subite interrompis la seka vo-
ĉo de la labor -estrino, jus enveninta.
Kiel aro da paseroj, la laboristinoj
disfugis al siaj seĝoj kaj denove ek-
kudris.

***
De tiam ĉiuj iom enviis la bonŝan-

con de Florina. En ties manoj vere
pluvis la poemoj, kvazaŭ fruktoj de
Edena pomujo - La fontoj de la elok-
vento kaj de 1' romantismo ŝajnis
neelĉerpeblaj ĉe la juna loĝanto de
1' Parnaso. En la laborejo la estri-
no apenaŭ turnis la antipatian dor-
son, kaj jen la kudriloj

 
jam haltis

kaj unu aŭ alia petis:
Florina, legu,

poemon!
Ciuj knabinoj ja ŝatis tiujn amovor-

tojn, mielajn kiel en la plej erotika
filmo.

Post tri, kvar semajnoj tamen la
poeto eksilentis. Nu, ĉiu kompetentu-
10 pri literaturo scias ke eĉ la plej
grandaj poetoj ,mutas de temp' al
tempo, ĉu ne? - sed fraŭlinoj-kudris-
tinoj ordinare ne pristudas literaturon
kaj miris pri la neklarigebla, abrup-
ta elĉerpiĝo de la poemfonto.

- Cu la poeta fajro estingiĝis? la
plej envia Maria ŝerce flustris i^ n
lagon.

- Mi riskus yeti ke la birdo flugis
for al aliaj sferoj, ridis alia, kiu jus
legis tiun esprimon en romaneto.

Estis vere strange ke nun ankaŭ
Florina, kvankam ne poetino, silentis!
Si silentis pri la poeto, pri la poezio
kaj eĉ pri la amo! Kiam iu ajn aiu-
dis la amaventuron, ŝi evitis rektan
respondon.

- Mi ne plu montras la poemojn al
vi, ĉar vi ja tro primokas min, S i

Laŭdon al la tradukinto, ĉar ankaŭ
laŭ lingva vidpunkto la verko estas
elstara. La rakontoj legiĝas kvazaŭ
estus originalaĵoj. Iom nekutima vor-
tordo, kelkloke konstatebla, kiu estas
uzata por konservi la koloron de la
dialekto, ne tro ĝenas kaj volonte oni
pardonas al la tradukinto kelkajn
pekojn pri la apliko de la refleksiva
pronomo, eraran uzon de absoluta par-
ticipo (p. 74) kaj kelkajn aliajn negra-
vaĵojn. Kvankam mankas klar -igoj de
kelkaj vortoj, kiujn oni vane serĉas
en P.V. (sirnio, volovano, taluso, ara-
rako), ilia traduko apenaŭ prezentos
malfacilajojn. La libro krome enhavas
antaŭpar•olon de la tradukinto kaj en-
kondukon de H. Defontaine, kiu reĝus-
tigas eraran juĝon pri la aŭtoro. Mul-
taj intertekstaj bildoj, ok tutpaĝaj
reproduktaĵoj, el kiuj du koloraj kaj
geografia karto de Normandio kontri-
buas al la ĉiurilate alta nivelo de la
verko, kiun eldonis Eldona Societo
Esperanto, Stockholm. La libro estas
havebla ĉe niaj librboservoj. Prezo
gld. 12,-; b.fr. 160.

A. J. K.

1'OSTKARTOJ kun portret° de beata
Papo Pio X, eld. Unio de Italaj Kato

-likaj Esp-istoj; ĝi surhavas aprobitan
preĝon en E. Havebla ĉe la eldonejo,
Via Rovereto 6, Verona (It.) . Prezo :
I resp. kup. por ekzempleroj.

	av■

finfine klarigis.
-- Nu, Florina, nu, neniel ni mo-

kas!
Sed Florina plu obstinis.
La amikinoj tamen dubis kaj iĝis

pli kaj pli scivolaj: ĉu Florina anko-
raŭ ricevus freŝajn poemojn? Tion
ili nepre volus scii!

Iun matenon Florina devis forlasi
la laborejon por fari kelkajn aĉetojn
en la urbo. Sed la mansaketon, en kiu
ŝi kutime kunportis sian nutraĵon, ŝi
postlasis. Kaj kiam la labor -estrino
momenton foriris, la maldelikata kaj
envia Maria ne hezitis, malfermis la
saketon, kiu antaŭe entenis la poe-
mojn. Kaj vere, ŝi rimarkis la kona-
tan purpuran paperon; do, Florina
malgraŭ ĉio ricevis „poezion"!
- Jen, mi havas novan poemon,
ŝi flustris al la scivolaj amikinoj.

Sed subite Maria ekridegis:
- Aŭskultu bone, vi ĉiuj...Ha! ha!

ha! Estas vere amuze!
Kaj per ŝerce malgaja voĉo, la mal-

diskretulino deklamis :

Adiaŭ, bela fraŭlinet'
Adiaŭ, ho vipero,-
Kvankam estante nur poet'
Mi vivas sur la tero!

Adiaŭ, ĉar anĝela korp''
Kovraj' diabla estas!
Animo nigra kiel korv'
En la interno nestas.

Venenaj ridegoj eksonis kaj sonis
tra la laborejo eĉ ankoraŭ kiam la
mastrino aperis: ĉi-foje ŝia virkata
mieno ne sukcesis kvietigi la ĝojon!

Eksciante la okazaĵon, Florina te-
rure ekkoleris. Sed tiel ŝi perdis ne
nur sian poeton, sed krome kelkajn
amikinojn...

P. Van der Poel.

La Beneluksa Kongreso en Lieĝo
En nia proksima numero aperos la tute definitiva programo de nia Kongreso ;

sed en la numeroj de nia revuo de februaro kaj marto, niaj legantoj jam trovis
fakte ĉiujn informojn.

Ni do ilin momente nŭr resumas, sed ni, antaŭ ĉio, insistas por ke ĉiuj T U J
uzu la aliĝilon, kiu estas kunsendata kun la nuna numero, kaj ĝin tuj resendu

Rilate al la Honora Komitato, ni aldonu ke S-ro L.E. Troclet senatano, kaj eks-
ministro, same kiel lia kolego eks-ministro Buisseret, intertempe ankaŭ akceptis
lokon en ĝi.

Pri la programo, ni memorigu, ke la precipaj aranĝoj estas similaj al tiuj de
ĉiuj niaj kongresoj. Sed ni atentigas pri la fakto ke la Interkonatiga Vespero,
kiu fakte estas Balo okazos sabate kaj la Granda Vesperfesto, kun teatrajetoj,
kantoj kaj skeĉoj, dimanĉe en la „Hotel Vénitien", Place de la République, kie cetere
ankaŭ okazos la kunsidoj de la Kongreso.

La komuna festmanĝo aŭ festeno estas antaŭvidata dimanĉe tagmeze en la res-
toracio de „Vaxelaire-Claes", Place Maréchal Foch.

Kiel ni diris, la lunda ekskurso iros perŝipe al Huy, kie la tagmanĝo okazos
en la salono de la „Sté Royale d'Harmonie", kaj la reveturo vagonare al Lieĝo,
por tiuj kiuj, de tiu ĉi urbo reforiros al sia hejmurbo. Kelkaj tamen povos, jam
en Huy, forlasi la grupon kaj rekte ekvojaĝi hejmen.

Kiel ankaŭ anoncite, la Meso aranĝita por la katolikaj kongresanoj, estos dira-
ta de Abato Muller, en la Preĝejo de la Sta Sakrarnento.

KAJ NUN, ĉiuj, kinj ne jam aligis, ALIĜU TUJ kaj la membroj de la Honora
Kolono ensendu, same rapide, sian aliĝilon kun la diversaj mendoj.

LA POETO DE FLORINA
Premiita en la Literatura Konkurso Beneluksa
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